ZÁPISNICA
Rada školy
pri Základnej škole Dunajská Lužná
III. zasadnutie rady školy
11. 02. 2016 (18.00 hod.)
E – blok ZŠ Dunajská Lužná
Účasť:
Prítomní: Mgr. Pavol Adamčiak, Mária Hrajnohová, Mgr. Nadežda Hrančová, Mgr.
Galina Jendželovská, Mgr. Darina Kováčová, Katarína Kučerová, Ing. Jozef Kundlák,
Ing. Michaela Luteránová, Valéria Mosná
Ospravedlnení: Andrej Blizniak, Eva Marková
Pozvaní: PaedDr. Iveta Slobodníková - ospravedlnená
(Prezenčná listina – Príloha č. 1)
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie ( doplnenie) programu
2. Schválenie pripomienky RŠ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 00/2016
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške na úhradu
režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
3. Informácia o ZRPŠ
4. Priority a osobitné ciele rady školy na rok 2016 – činnosť pracovnej skupiny pre
strategický rozvoj školy
5. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej (pokračovanie
témy, návrhy členov RŠ)
6. Rôzne- diskusia- podnety
7. Záver a ukončenie zasadnutia

Bod 1:. Otvorenie zasadnutia, schválenie ( doplnenie) programu

Pán predseda Mgr. Pavol Adamčiak privítal členov rady školy na III. zasadnutí rady
školy. Za zapisovateľku na III. zasadnutí RŠ navrhol členku RŠ - Ing. Michaelu
Luteránovú. Členovia rady školy za tento návrh hlasovali nasledovne:
za - 8
proti - 0
zdržal sa hlasovania -1
Následne predseda RŠ ospravedlnil neprítomnosť pána podpredsedu RŠ – p. Andeja
Blizniaka na III. zasadnutí RŠ a to z dôvodu jeho účasti na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej, ktoré prebiehalo v tom istom termíne a čase.
Zároveň predseda RŠ ospravedlnil neprítomnosť pozvanej pani riaditeľky ZŠ
Dunajská Lužná - PaedDr. Ivety Slobodníkovej, pričom na zasadnutí RŠ ju mala
zastupovať p. zástupkyňa pre 2. stupeň ZŠ – p. Mária Plačková, ktorá sa však pred
zasadnutí ospravedlnila zo zdravotných dôvodov.
Predseda RŠ oboznámil prítomných s obsahom a jednotlivými bodmi programu,
vyzval členov rady školy, aby podali návrh na doplnenie programu zasadnutia. Členka
RŠ – p. Valéria Mosná požiadala o doplnenie programu o tému: „Využitie
multifunkčného ihriska“, pričom súhlasila s tým, aby to bolo súčasťou navrhovaného
6. bodu programu: „Rôzne – diskusia – podnety“.
Predseda rady školy vysvetlil členom RŠ, že termín III. zasadnutia na deň 11. 02. 2016
bol zvolený najmä z dôvodu časovej lehoty pripomienkového konania o návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia č. 00/ 2016 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov
a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorý je do
dňa 15. 02. 2016.
Následne dal hlasovať za program III. zasadnutia rady školy:
za - 9
proti - 0
zdržal sa hlasovania - 0
Program III. zasadnutia rady školy bol schválený.

Bod 2.: Schválenie pripomienky RŠ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.
00/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške na
úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky

Členovia RŠ sa mali možnosť oboznámiť s textom navrhovaného VZN, ktorý im bol
aj písomne predložený. RŠ bola príslušná zaoberať sa najmä navrhovaným § 5 a § 8
VZN.
Predseda RŠ oboznámil členov RŠ aj s telefonickým rozhovorom s PaedDr. Ivetou
Slobodníkovou, riaditeľkou ZŠ a jej pripomienkami k VZN, pričom ona navrhovala
rade školy § 5 ods. 1 ponechať v pôvodnej forme a § 5 ods. 2 prípadne rozšíriť.
Predseda RŠ po krátkej diskusii k textu § 5 dal členom RŠ návrh na znenie § 5:
„§ 5 Školský klub detí
(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí (ďalej len,, príspevok“) na jedného žiaka sa určuje vo výške
a) 20 eur
b) 14 eur, ak sa jeden rodič stará sám o dieťa, pričom doloží Čestné prehlásenie,
že:
1. druhý rodič dieťaťa zomrel, alebo nie je uvedený v rodnom liste dieťaťa
alebo
2. rodič, starajúci sa o dieťa, je v hmotnej núdzi alebo
3. druhý rodič dieťaťa si neplní vyživovaciu povinnosť.

Následne členovia RŠ hlasovali za tento text pripomienky k § 5 VZN, ktorá bude
v rámci pripomienkového konania elektronicky zaslaná hlavnému kontrolórovi Obce
Dunajská Lužná:
za - 9
proti - 0
zdržal sa hlasovania - 0

K § 8 VZN boli členovia RŠ informovaní, že sa zápis prvákov je zo strany vedenia
školy plánovaný cez víkend v priebehu mesiaca apríl. Dôvodom je skúsenosť
z minulých rokov, že v piatok popoludní boli mnohé deti už unavené z prežitého dňa
a programu v MŠ. Presunom na víkend a dopoludnie sa zvýši objektívnosť hodnotenia
školskej zrelosti. Členky RŠ, ktoré pracujú v škole (p. učiteľky – Mgr. Darina
Kováčova, Ing. Michaela Luteránová, ako aj p. tajomníčka Mária Hrajnohová)

pripomenuli, že tí rodičia, ktorých sa zápis týka, „nesúťažia, kto príde prvý“, lebo
samotný priebeh zápisu nerozhoduje o prijatí/neprijatí dieťaťa.
Členovia RŠ nenavrhli iný text, ani pozmeňujúci a doplňujúci text, teda ani
pripomienku k § 8 VZN a hlasovali za § 8 VZN bez zmeny:
za - 9
proti - 0
zdržal sa hlasovania - 0

Bod 3.: Informácia o ZRPŠ

Predseda RŠ vysvetlil a ospravedlnil neprítomnosť predsedníčky ZRPŠ – p. Evy
Markovej a prečítal na základe jej požiadania text, ktorý obsahoval predovšetkým
informáciu o pripravovanej rade rodičov.
Členka RŠ – p. Valéria Mosná uviedla, že prečítaný text nie je tým, čo malo na tomto
zasadnutí RŠ zaznieť, resp. o čo žiadala RŠ predsedníčku ZRPŠ. Následne sa
diskutovalo aj o termínoch triednych rodičovských združení a termínoch
konzultačných rodičovských združení. Členky RŠ - p. Katarína Kučerová, Valéria
Mosná zdôraznili, že z každého rodičovského stretnutia je potrebné vyhotoviť
zápisnicu.
Ako bolo aj v prečítanom texte od predsedníčky ZRPŠ uvedené, najbližšie bude
zasadnutie ZRPŠ dňa 14. 04. 2016, kedy sa uskutoční voľba rodičov do pripravovanej
Rady rodičov.
Uznesenie :
Rada školy pri Základnej škole Dunajská Lužná opätovne žiada predsedníčka ZRPŠ –
p. Evu Markovú o správu doterajšej činnosti ZRPŠ, ako aj o finančnú správu ZRPŠ.
Hlasovanie :
za - 9
proti - 0
zdržal sa hlasovania - 0

Bod 4.: Priority a osobitné ciele rady školy na rok 2016 - činnosť pracovnej skupiny pre
strategický rozvoj školy

Na základe predchádzajúcej emailovej komunikácie členov RŠ v dňoch 29. 01. 2016 a
30. 01. 2016, ako aj v súvislosti toho, že na predchádzajúcom zasadnutí RŠ
ustanovená pracovná skupina pre strategický rozvoj by potrebovala presnejšie zákonné
zakotvenie, a to z hľadiska svojej prezentácie navonok vo vzťahu k samotnej rade
školy, predseda RŠ (odkonzultované predtým aj s podpredsedom RŠ p. Andrejom
Blizniakom) navrhol hlasovať za zrušenie tejto pracovnej skupiny.
Hlasovanie :
za - 9
proti - 0
zdržal sa hlasovania - 0

Bod 5.: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej
( pokračovanie témy , návrhy členov RŠ)
Pán predseda Mgr. Adamčiak pretlmočil informácie zo zasadnutia OZ, na ktorom bol
prítomný od 16. 00 hod. až do zasadnutia RŠ, najmä informácie z bodu programu
o prioritách obce v roku 2016, konkrétne týkajúce sa školstva v obci.
Na základe týchto informácií navrhol nasledujúce uznesenie:
Uznesenie :
- Rada školy a jej členovia berú na vedomie, že na OZ dňa 11. 02. 2016 v rámci bodu
č.8 - ,, Priority obce Dunajská Lužná v roku 2016“ zaznelo z úst poslancov, že ZŠ má
byť priorita č.1 pre obec Dunajská Lužná.
- Rada školy podporuje vytvorenie celkovej štúdie ohľadom areálu školy a možností
rozšírenia jej kapacity.
- Rada školy žiada, aby na osobitné rokovania obce alebo komisií obce ohľadom ZŠ
boli vždy prizvaní štatutár školy, predseda rady školy, prípadne členovia rady školy.
Hlasovanie :
za – 9
proti - 0
zdržal sa hlasovania - 0

K bodu 6. Rôzne- diskusia- podnety

Členka RŠ - p. Katarína Kučerová sa v rámci diskusie poďakovala štrajkujúcim
učiteľom, vyjadrila im svoju podporu. K štrajku učiteľov a jeho podpore sa vyjadril aj
predseda RŠ.
Členka RŠ - p. Valéria Mosná navrhla, aby sa zápisnice z rady školy ešte pred
zverejnením odosielali elektronicky všetkým členom Rady školy, aby mohli navrhnúť
doplnenie, keď by bolo niečo v nich opomenuté.
Členka RŠ - p. Valéria Mosná položila otázky týkajúce sa využitia multifunkčného
ihriska. Nakoľko bolo skonštatované, že vlastníkom multifunkčného ihriska v ZŠ je
obec, RŠ poverila predsedu RŠ - Mgr. Pavla Adamčiaka, aby požiadal na najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva o zaradenie bodu, týkajúceho sa informácií o
multifunkčnom ihrisku.

K bodu 7. Záver a ukončenie zasadnutia

Predseda RŠ sa poďakoval členom RŠ za účasť na zasadnutí.
Členovia rady školy nenavrhli presný termín najbližšieho zasadnutia.
Zasadnutie sa uskutoční podľa potreby a bude zvolané v zmysle Štatútu RŠ.

V Dunajskej Lužnej, 11.02. 2016

Zápisnicu vyhotovil(a): Ing. Michaela Luteránová

......................................................
Predseda RŠ

